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De llsvogel in
Alken: een
ftitsende

verschijning
Pierre Vandersmissen, Natuurpunt afdeling Alken,

Thielestraat 6, B-357o Alken.

Het voorstel om in Alken voor de IJs-

vogel te kiezen kwam tot stand tij-
dens een overleg tussen de gemeente,
de Jeugdbond voor Natuur en Milieu
(lNM) en de lokale afdeling van Na-
tuurpunt. Btj deze keuze liet men zi.ch

leiden door de huidige trend om het
nodige belang te hechten aan de Al-
kense watersystemen. In zijn habitat-
keuze stelt de lJsvogel immers hoge
eisen aan het aquatisch milieu.

In Vlaanderen [eeft de soort vooral in de om-

geving van waterlopen en a[[erlei stilstaande

waters, In Alken zijn dat de valleien van de

Herk, de Mombeek en de Kozenbeek. In

zijn leefgebied moet er vo[doende zuiver wa-

ter zijn met daarin talrijke kleine visjes, die

zijn betangrijkste prooi uitmaken. Om tot
broeden te komen zijn verticale wanden aan

de oevers van beken of in de nabijheid van

water nodig, waarín ze zelf een nestgang kun-

nen uitgraven. Overhangende takken zijn no-

dig als uitvalsbasis bij het foerageren (Stevens,

zoo4).

Verwezenlijkingen

Terretnacties
Omdat de Herk het uitzicht heeft van een

ku nstmatig gegraven watertoop en hermean-

dering, wegens de huidige eigendomstructuur,

niet haalbaar is, moest er op zoek gegaan wor-

den naar een andere manier om het [eefgebied

van de lJsvogel op korte termijn te verbeteren.

Er werd gekozen voor de aanleg van een vis-

paaiplaats in het natuurgebied "5leepen-

broek", op percelen in eigendom van Natuur-

punt die aan de Herk grenzen. In de

ecologische inventarisatie, uitgevoerd door

Aeotus (zoo4), werd de creatie van een vis-
paaiplaats op deze locatie reeds als zeer inte-

ressant voorgesteld. Bovendien is het op deze

locatie mogelijk om het waterpeiI van de vis-

paaiplaats te regelen via een inloop aan de

Herk en een afloop aan een afwateringsgracht,

die in verbinding staat met de Kleine Herk.

Een klein gedeelte van de afgegraven grond

zaI aan de noordkant gestape[d worden waar-

door een steile wand tot stand komt die nest-

gelegenheid kan bieden aan de lJsvoget. In
het Interreg project SOLABIO werd een bud-

get voorzien om deze actie uit het actieplan

voor de lJsvogel uit te werken en ook een pro-

vinciale subsidie in het kader van het 'reg[e-

ment inzake projecten voor het behoud van de

biodiversiteit werd goedgekeurd'. Het Agent-

schap voor Natuur en Bos verleende echter

ongunstig advies voor deze acties. Ondertus-

sen is de procedure voor het verkrijgen van

een vergunning voor de vispaaiplaats defi nitief

stopgezet nadat bijkomend terreinbezoek en

een aangepaste aanvraag opnieuw tot een ne-

gatief advies van het Agentschap voor Natuur
en Bos [eidde.

Daarnaastworden erin de Mombeekvallei een

aantal grotere poelen aangelegd in het kader

van het door de provincie Límburg meegefi-

nancierde project "LandschapshersteI in het 5-
gemeentenpunt"

De gemeente overlegde ook nog met de ei-

genaar van een perceel in de Mombeekvallei,

waarop i[[ega[e vijvers liggen, om tot sane-

ring van deze vijvers over te gaan.

Communicatie.
Om een breder draagvlak uit te bouwen zalde

gemeente Alken in het voorjaar van 20ro star-

ten met de inrichtingvan een informatiehoekje

over de lJsvogel in de gemeentetijke bibtio-

theek. Hier zu[[en publicaties over de IJsvoge[,

biodiversiteit en water, waterleven en duur-

zaam watergebruik aan bezoekers van de bi-

b[iotheek aangeboden worden.

Op de gemeentelijke website zu[[en regelma-

tig berichten over het wel en wee van de IJsvo-

gel in Alken, worden geplaatst. Publicatie van

artikels in het gemeentelijk informatieblad

wordt momenteel niet overwogen.

Om belangste[[enden en scholen nog beter te

informeren over de levenswijze en de behoef-

tes van de lJsvogel zu[en er geleide wandelin-

gen plaatsvinden in zijn biotoop in het Sleep-

enbroek.

Monitoring
Broedgevallen van de IJsvogeI worden opge-

spoord door een vooraf vastgeste[de route

langs beken, oevers en andere potentiëte nest-

locaties te lopen. Dit gebeurt vooral in apriI en

mei, waarbij a[[e aanwezige voge[s, eventueel

baltsend of met prooi wegvliegend, worden

genoteerd. Hierbij is het van belang dat de

te tti n g j aarti j ks o n afge b roke n wo rdt vo lge h o u -

den volgens een vooraf bepaalde methodiek,
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om op termijn interessante vergelijkingen toe
te laten.

Het aantal broedkoppels van de soort kent
zeer sterke jaartijkse fluctuaties, als gevolg
van klimatologische omstandigheden.
Strenge, langdurige winters leiden tot deci-
meringvan de soort, bij overstromingen gaan

legse[s verloren. In Limburg werd de popu[a-
tie in r99z geschat op ongeveer honderd
broedparen. In de loopvan dejaren negentig
namen de aantalten fors af tot ín ]992 waarna
de aanta[len terug toenamen tot't7;-27s
broedparen in zooo - zooz (Stevens, zoo4).

Het is vooral de sterk toenemende waterver-
ontreiniging vanaf het midden van vorige
eeuw die de soort de zwaarste klappen toe-
bracht. De recent ingezette waterzuiveringen
het natuurvriendetijker beheer van de beken
(rÍvieren) leidden de laatste jaren tot een voor-
zichtige heroplevingvan hetvisbestand. Hier-
door werd de Ilsvogel de voorbije jaren, ook
dankzij een aantal opeenvolgende zachte win-
ters, een minder zeLdzame en graag geziene

gast in en rond de valteien in Alken. Aan deze
lícht positieve trend kwam door de extreem
koude januarimaand van zoog plotseling een

einde. De IJsvogelverdween datjaar in A[ken.

Stilstaande waters vroren langdurig dicht en

de minder sneI dichtvriezende beken bevatten
te weinig vis om de soort in stand te kunnen
houden. Op andere plaatsen in Midden-Lim-
burg (in de vijvergebieden) kon de soort, on-
danks afname zich wel handhaven. Vanuit dit
kerngebied kan de soort onze beekvalleien op-
nieuw koloniseren.

De tetting in zoog van de vrijwilligers van Na-
tuurpunt afdeting Alken is de nulmeting. De

verdere evolutie en het effect van later geno-
men maatregelen kan hiermee vergeleken
worden.

Kansen en knelpunten
De aan- of afwezigheid van de IJsvogeI is een

indicator voor de waterkwaliteit van een wa-
terloop en zijn biotoop. Elke natuurlijke water-
loop, die gespaard bleef van drastische rui-
mingen en rechttrekkingen ín het verleden,
voldoet van nature aan de basisbehoeften van
de IJsvoge[. Een meanderende waterloop met
afkalvende buitenbochten bevat steile onbe-
groeide oevers waarin de soort graag zÍjn nest-
holte graaft. De binnenbochten met sediment
en plantengroei zíjn betangrijk voor de eiafzet-
ting van de vissen. Op onbeheerde oevers
groeien heesters die ats uitkijkpost kunnen
díenen om te jagen.

Omdat de Herk noch de Mombeek voortopig
aan dit profielvo[doen, zu[[en flankerende in-
richtingswerken nodig btijven. Een minder
drastische man ier van beekruimen, afgestemd
op de natuurwaarden in het gebied, is hier ze-

ker ook aan de orde, want de huidige werk-
wijze laat weinig mogetijkheid tot natuurlijke
ontwikkelingen toe. Nu iedereen tot het in-
zicht is gekomen dat het waterbergend vermo-
gen van een vallei niet gelijk is aan dat van een

uitgediept en ingedijkt beeklichaam, zouden
slibruimingen ook moeten verdwijnen. Deze

verhinderen in sterke mate de natuurlijke ont-
wikkelingen in een beek. Waar men beducht is

voor houtopslag zou het onderhoud tot ge-
deettetijk en gefaseerd maaien van beekoe-
vers in de vroege herfst moeten beperkt btij-
ven.

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt
nog steeds negatief beïnvloed door afstro-
ming van nutriënten vanaf akkers en door [o-
zing v an i n d u stri eeI en h u ishoud elij k afvalwa-
ter. Bewuster omgaan met water en het
gebruik van bestrijdingsmiddelen en onder-
houdsproducten sterk verminderen, zijn be-
tangrijke uitdagingen voor de nabije toekomst.

Conctusies
De aanleg van een vispaaiplaats aan de Herk
zal naast paai- en broedgelegenheid voorvis-
sen ook een stijging van het aantal libe[[en,

macro-invertebraten en amfibieën tot gevolg
hebben en dus een stijging van de biodiversi-
teit.

Om tot een duurzame oplossing te komen zijn
er op termijn echter grotere herstelwerken
aan Herk en Mombeek nodig. Tegetíjkertijd
kan de lJsvogel de hefboom voor de opstart
voor deze acties zijn. Met de adoptie van de

IJsvogel heeft de gemeente Alken de verant-
woordelijkheid genomen om het nodige over-
leg tussen a[[e betrokken partners op gang te
trekken, wat een niet te onderschatten uitda-
ging is. MomenteeI is er vanuit de overheid
terug meer aandacht voor waterbeheer. ïnte-
graal waterbeheer moet ook hier aan de orde
zijn en het is hoog tijd om hier werk van te
maken.
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Summary
The municipality of Alken adopted the com-
mon kingfisher (Alcedo atthis), ambassador of
natura[, pure watercourses. Plans were drawn
up by Natuurpuntr to create a spawning
ground in their reserve Sleepenbroek. The per-

mission was not granted for the work, by the
Agentschap voor Natuur en Bos'. During a

census in zoo9, the species was no longer
found in Alken, possibly due to the cold win-
ters of the last two years.
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